
تحضٍر سورة الحشر للسنت الثالثت  اٌٍَٛ عٕغبػذوُ ػٍى JAMI3DOROSMAROC ِشدجب ثىُ اػضائً فً ِٛلغ

 ، دٍش عٕمذَ ٌىُ رؼشٌفب ٌٙزا اٌشطش ِٓ اٌغٛسح ٚ اٌمبػذح 7 اٌى االٌخ 1أي اٌشطش األٚي ِٓ االٌخ  إعدادي الجزء األول

 .اٌزجٌٛذٌخ اٌّغزؼٍّخ فٍٗ وّب عٕمذَ ٌه ششح ٌجٍّغ اٌّفشداد ٚ اٌّصطٍذبد اٌخبصخ ثٙزا اٌجضء ٚ اٌىثٍش

 

ػٕذِب جبء سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٌى اٌّذٌٕخ ، َصبٌََذزٗ جً اٌطٛائف اٌٍٙٛدٌخ اال ثٕٛ ٔبدس ٚ ُ٘ غبئفخ ِٓ ٌٙٛد اٌّذٌٕخ إٌّٛسح 

فىغشٚا ٍِثبق اٌصٍخ ٚأثذٚا اٌؼذاء ٌشعٛي هللا صٍى هللا ػٍٍٗ ٚ عٍُ ِّب جؼٍٗ ٌأِشُ٘ ثّغبدسرُٙ ِٕبصٌُٙ ٚ دشق 

 .ِضسٚػبرُٙ ٚ ٔخٍُٙ

 :تعرٌف سورة الحشر

ٔضٌذ ثؼذ . إْ عٛسح اٌذشش رؼزجش ِذٍٔخ ٚػذد آٌبرٙب أسثؼخ ٚ ػششْٚ آٌخ ، ٚرشرٍجٙب رغؼخ ٚ خّغْٛ فً اٌمشآْ اٌىشٌُ

وئشبسح ِٕٗ ٌٍؼجبد ثأٔٗ لبدس ػٍى دشش إٌبط ٚ جّؼُٙ ٌَٛ اَخشح وّب فؼً ِغ ' اٌذشش'، ٚ لذ عٍّذ ثبعُ "عٛسح اٌجٍٕخ"

اٌٍٙٛد اٌزي جّؼُٙ خبسج اٌّذٌٕخ ، ٚ اٌّٛظٛع األعبعً ٌٙزٖ اٌغٛسح ٌذٚس دٛي غضٚح ثًٕ إٌعٍش ٚأدىبَ اٌفًء 

 .ٚاٌغٕبئُ، ٚاألِش ثزمٛاٖ صجذبٔٗ ٚ رؼبٌى، ٚ رجٍٍٓ ػظّزٗ عجذبٔٗ ِٓ خالي أعّبئٗ اٌذغٕى

  :القاعدة التجوٌدٌت بالشطر األول من سورة الحشر

 .(األصًٍ)رُ اعزؼّبي لبػذح اٌّذ اٌطجٍؼً 

ٌغخ ٘ٛ اٌضٌبدح ٚاصطالدب ٘ٛ إغبٌخ صٛد دشف اٌّذ ثّمذاس ِؼٍٕب، ٚ دشٚف اٌّذ  ً٘ األٌف اٌغبوٕخ اٌّفزٛح ِب : اٌّذ

 .لجٍٙب ٚ اٌٛاٚ اٌغبوٕخ اٌّعَّٛ ِب لجٍٙب ٚ اٌٍبء اٌغبوٕخ اٌّىغٛس ِب لجٍٙب

ُْ : ٚ اٌّذ اٌطجٍؼً ٘ٛ اٌزي ال ٌزٛلف ػٍى عجت ِٓ ّ٘ض أٚ عىْٛ ثؼذٖ، ٌٚىْٛ ثّمذاس دشوزٍٓ ِثبي ُٙ َْ ثٍُُٛرَ ﴿ٌُْخِشثُٛ

﴾ ُ ِٙ ٌِْذٌـ َ  .ثِأ

 :شرح مفرداث الشطر األول من سورة الحشر

 جًٍ ٚ ٔضٖ ٚلذط: عجخ. 

 هللا اٌمٛي ٚ اٌمب٘ش: اٌؼضٌض ٛ٘. 

 ٌمصذ ثُٙ ٌٙٛد ثًٕ إٌعٍش: اٌزٌٓ وفشٚا. 

 أػبد ٚسد: أفبء. 

 أٚي ٌَٛ ٌخشج فٍٗ ٌٙٛد ِٓ جضٌشح اٌؼشة إٌى اٌشبَ: ألٚي اٌذشش ٛ٘ ٚ. 

 ُٙٔٛلالػُٙ اٌّذصٕخ: دص. 

 اٌجّغ، ٚ ٌغّى ٌَٛ اَخشح ثٙزا االعُ دٍش عٍزُ فٍٗ دشش ٚ جّغ جً اٌجشش ٌٍذغبة:اٌذشش ٛ٘. 

 أٌمى اٌشًء ثشذح ػبٌٍخ: لزف. 

 اٌخشٚج ِٓ اٌٛغٓ: اٌجالء. 

 اٌشخص اٌزي ٌخبٌف رؼبٌٍُ هللا ٚ ٌؼبدي دٌٕٗ اٌؼظٍُ: ِٓ ٌشبق هللا ٛ٘. 

 ٌمصذ ثٙب ٔخٍخ: ٌٍٕخ. 

 ُأعشػزُ: أٚجفز. 

 اٌشخص اٌزي أخز ِبي اٌىفبس ثذك ٚ ثذْٚ لزبي: اٌفًء ٛ٘. 

 ٌزذاٌٚٗ األغٍٕبء ٚال ٌٕبٌٗ اٌفمشاء: دٌٚخ ثٍٓ األغٍٕبء. 

 : المعنى اإلجمالً للشطر األول من سورة الحشر

رزذذس آٌبد عٛسح اٌذشش ػٓ إجالء ٌٙٛد ثًٕ إٌعٍش ٚ دششُ٘، ٚػٓ إٌّبفمٍٓ اٌزٌٓ رذبٌفٛا ِؼُٙ ظذا فً اٌذٌٓ ٚ غّؼب 

 .فً اٌّالً٘ اٌذٌٍٔٛخ ، ِغ روش اٌغٕبئُ ٚثؼط أدىبِٙب
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 :المعانً الجزئٍت للشطر األول من سورة الحشر

  ٌجٍٓ ٌٕب هللا رؼبٌى ِٓ خالي ٘زٖ اٌَخ أْ وً ِٓ فً اٌغّبٚاد ٚ األسض ِٓ ِخٍٛلبد  رغجخ ثذّذٖ ٚ  :1اٌَت

 .رّجذٖ ، ٌٕٚض٘ٗ رؼبٌى ػّب ال ٌٍٍك ثجالٌٗ فٙٛ اٌذىٍُ ٚ اٌمبدس ػٍى رذثٍش أِش خٍمٗ

  رطشق هللا رؼبٌى ِٓ خالي ٘زٖ اٌٍَبد إٌى أدذاس غضٚح ثًٕ إٌعٍش ٚ وٍف رُ إجالئُٙ ِٓ أٚغبُٔٙ  :5-2اٌَاث

 .ٚ٘ضُِٙ ِٓ خالي ثش اٌشػت فً صذٚسُ٘ ثغجت ٔمعُٙ اٌؼٙذ ٚ ِؼبدارُٙ ٌشعٛي هللا صٍى هللا ػٍٍٗ ٚ عٍُ

  روش هللا ثٙزٖ اٌَبد وٍف ِٕخ سعٌٛٗ غٕبئُ ثذْٚ دشة ٚال لزبي وذالٌخ ػٍى ػظّزٗ صجذبٔٗ ٚ  :7-6اٌَاث

 .رؼبٌى ٚلذسرٗ ػٍى ػْٛ اٌّؤٍِٕٓ

 : العبر المستفادة من الشطر األول من سورة الحشر

 .االٔغجبَ ِغ اٌىْٛ فً رّجٍذ ٚ رغجٍخ هللا رؼبٌى .1

 .االٌزضاَ ثجً أدىبَ ٚ رؼبٌٍُ اٌذٌٓ اإلعالًِ ، ٚرٌه ٌزشعٍخ لٍّخ اٌزذٌٓ فً إٌفظ .2

ِٕخ هللا صجذبٔٗ ٚ رؼبٌى  اٌّؤٍِٕٓ أِٛاي اٌٍٙٛد ثغٍش لزبي أٚ اعفبن اٌذِبء ٌذي ػٍى لٛح هللا ٚ ػظّزٗ فً فشض  .3

 .اسادرٗ

رأٌٍذ هللا صجذبٔٗ ٚ رؼبٌى ٌشعٌٛٗ اٌىشٌُ صٍى هللا ػٍٍٗ ٚ عٍُ ِٓ خالي فعخ ٌٙٛد ثًٕ إٌعٍش ٚ وشف ٔٛاٌبُ٘  .4

 .اٌغٍئخ

 .اٌخٛف ٚاٌشػت جٕذ ِٓ جٕٛدٖ ػض ٚجً عٍطٗ ػٍى ٌٙٛد ثًٕ إٌعٍش .5

 .وبْ إلدشاق إٌخًٍ ٘ذف ، ٚ ٘ٛ جؼً اٌٍٙٛد ٌعطشْٚ ٌّغبدسح ثالدُ٘ .6
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